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خشم مرگبار پسر از ازدواج دوم پدر
 کینه مرگبار

 متهم به قتل 35ســاله و متاهل است. او می گوید گفتوگو
به دلیل کینه ای که از مدت ها قبل از پدرش داشته، 

دست به این جنایت زده است.

چرا از پدرت کینه به دل داشتی؟
او خیلی مادرم را اذیت کرد و من نمی توانستم ناراحتی مادرم را ببینم.  به 

همین دلیل، هم کار دست پدرم دادم و هم خودم.
چرا پدر و مادرت جدا از یکدیگر زندگی می کردند؟

پدرم 6ماهی می شد که با زنی به صورت موقت ازدواج کرده بود و مادرم 
به شدت از این موضوع ناراحت بود. همین اختالف میان آنها موجب شده 
بود تا از هم فاصله بگیرند و جدا از یکدیگر زندگی کنند. پدرم دیگر به 
مادرم اهمیتی نمی داد و این مســئله مرا خیلی ناراحت می کرد. اوایل 
تصورم این بود که پدرم به زودی از همسر صیغه ای خود جدا شده و نزد 
مادرم برمی گردد، اما مدتی قبل از جنایت متوجه شدم که آن زن باردار 
است و پدرم می خواهد او را به عقد دائم خودش در بیاورد و مادرم را طالق 
بدهد. با شنیدن این خبر برای حرف زدن با پدرم نزد او رفتم. می خواستم 
منصرفش کنم، اما گفت وگوی ما به درگیری منجر شد. آن روز من فقط 
از مادرم حمایت می کردم و همین باعث شد که پدرم عصبانی شده و به 
من فحاشی کند. او به من و مادرم بی احترامی کرد و نمی دانم چه شد که 

کنترلم را از دست دادم و با ضربات چوب و چاقو او را به قتل رساندم.
با جسد چه کردی؟

ابتدا تصمیم گرفتم جسد را از باغ ویال بیرون ببرم و در بیابان های اطراف 
دفن کنم. حتی به سختی جسد پدرم را در صندلی عقب ماشین خودش 
قرار دادم و از باغ ویال خارج شدم اما با دیدن مردم ترسیدم و مجددا به 
باغ بازگشتم. یک دفعه یاد چاهی افتادم که در باغ بود و جسد را همانجا 

رها کردم.
چطور توانستی در این مدت نسبت به این ماجرا بی تفاوت 

باشی؟
در این مدت به شدت عذاب وجدان داشتم. به خصوص وقتی نگرانی های 
خواهرم را می دیدم. شب ها نمی توانستم بخوابم و مدام تصویر پدرم 
مقابل چشــمانم بود، اما از اینکه حقیقت را بیان کنم وحشت داشتم. 
می ترسیدم خواهرم دیگر مرا نبخشــد. حاال که پرده از اسرار جنایت 
برداشته شده، امیدوارم که خانواده ام مرا ببخشد، حاللم کند و بداند 
همه  چیز در یک لحظه رخ داد و من هرگز نقشه قتل در سر نداشتم. آن 
روز نتوانستم خشم خودم را کنترل کنم و این اتفاق دردناک رقم خورد.

سرعت اینترنت را به چندماه قبل بازگردانند
اکنونکهاغتشاشاتتمامشدهوآرامشبرقرارشده،سرعت
اینترنترابهقبلازاغتشاشــاتبازگردانندتامردمبهکارو
زندگیشانبرسندواینهمهدرامورمتصلبهاینترنتدچار

مشکلنشوند.
گنجه ای از گرگان 

خط میدان شیخ بهایی به متروی حقانی نیازمند اتوبوس 
بیشتر است

تعداداتوبوسهایفعالدرخطمیدانشیخبهاییبهمترو
بسیارکماست.اکنونمدتهاستتعدادکمایناتوبوسها
باعثسرگردانیمسافرانشدهاستوگاهیتایکساعت
بایدمنتظراتوبوسبمانیم.لطفابهاینوضعرسیدگیکنید.
خسروانی از تهران

مامورنماها و پلیس نماها را به مردم معرفی کنند
بعدازتصاویرمنتشرشدهازپلیسنماهاییکهاموالعمومی
ومردمراتخریبکردند،شناســاییآنهاکاریسهلاست.
تقاضامیشودمســئوالناینمامورنماهارابهمردممعرفی

کنندواشدمجازاتبرایشاندرنظربگیرند.
دستگردی از اراک

پاداش و کرایه های عقب افتاده رانندگان اسنپ را بدهند
مدت هاســتپرداختکرایهوحقوقوپاداشبهرانندگان
اســنپبهتعویقمیافتدوکسیهمپاســخگونیست.چه

سازمانیبایدپیگیراینروندباشد.
رضوانی از تهران 

جریمه تخریب اموال عمومی بازدارنده نیست
قوهقضاییهدرموردجریمهتخریباموالعمومیباعمدیا
غیرعمدتجدیدنظرکندزیرارقمهایهزینهتخریباموال
عمومیوخصوصیوهتکحرمتمأمورانانتظامیخیلی
پاییناست.درصورتیکهحفظاموالعمومیجزووظایف

اصلیمردمومسئوالناست.
شریعتی از تهران

غرفه های فروش ماسک در ایستگاه های مترو راه اندازی 
شود

ازمســئوالنمترووبهداشتتقاضامیشــود،غرفههای
فروشماسکدرایســتگاههایمترورادوبارهراهاندازی
کنندتابافروشماسکبهداشتیوارزاندرفصلسرما،
جلویشیوعبیماریهایویروسیوباکتریاییبهخصوص
آنفلوآنــزاوســرماخوردگیدراینفصلگرفتهشــود،
همچنیندستگرانفروشــانودالالنازفروشکاالی

بهداشتیکوتاهشود.
دشتی از تهران 

محدوده متروی نعمت آباد نیازمند شعبه بانک است
محدودهمتروینعمتآباددرجنوبتهرانبسیارنیازمند
یکشعبهبانکاستکهمردمبرایاموربانکیخودمجبور
بهطیمسیریطوالنینباشــند.تقاضامیشودمسئوالن
تاسیسیکشعبهبانکدرخیابانسهیلرادردستورکار

خودداشتهباشند.
آذرگون از تهران

افزایش قیمت دارو در پس پرده کمبود داروست
بهعنوانیکپزشکداروسازقدیمیکهسالهاستداروهای
موردنیازبیمارانراتهیهوعرضهمیکنم،پشتپردهکمبود
داروراگرانیآنمیدانم.بهعنواننمونهمابرایداروخانهخود
شربتتببرکودکانراقبال8هزارتومانفاکتورفروشمیزدیم
کهاکنونقیمتآنبهحدود20هزارتومانرســیدهاست.یا
دارویبرونکلدراکهقبال26هزارتومــانمیخریدیماالن
45هزارتومانتهیهمیکنیموحتیقرصمســکنبروفنکه
سالگذشتهدوسههزارتومانبوداکنون26هزارتومانفاکتور
میشود.همهاینهایابرخیسودجویانبهدنبالتورمکلیونیز
سوداگریبهجانداروافتادهاندکهقیمتآنراافزایشدهند.
ادامهاینروندبهضررسالمتجامعهاستومردمومسئوالن
رادچارخسرانمیکند.لطفاسرمنشأاینوضعشناساییواز

ریشهقطعشود.
خیامی از تهران 

پرداخت نامرتب حقوق  کارکنان مسکن  مهر پردیس
یکیازبزرگترینمســائلومشــکالتکارگران،کارکنان
ومهندسانشهرســازیوســاختمانوبرجسازانمسکن
مهردرشــهرکبزرگووســیعپردیستهــران،پرداخت
نامرتبودیربهدیرحقوقودســتمزدآناناستبهگونهای
کهپیمانــکاراننیمهدولتــیاینبرجهایبلندنســبتبه
پرداختهایحقوقهایبعضااندکبهاینزحمتکشانتعلل
وکمکاریواهمالمیکننــدوگاهیتاچندماهحقوقآنها
بهتأخیرمیافتد.همینموضوععاملبیانگیزگیوازعوامل
کندیپیشرفتکاراســتزیراباعثناراحتیودلسردیو
بههمریختگیروالزندگیعادیاینعزیزانزحمتکشحتی

درردههایباالترومدیرانومهندساناست.
محمود راستگو از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

زن تگزاسی دوست باردارش را به قتل رساند تا جنین او را 
سرقت کند

سارق جنین به اعدام محکوم شد

قضاتدادگاهیدرایالتتگزاسآمریکا،زنیراکهدرجنایتی
باورنکردنی،دوستباردارشرابهقتلرســاندهوجنیناورااز

داخلشکمشسرقتکردهبود،بهاعداممحکومکرد.
بهگزارشهمشــهریبهنقلازســیانان،رنهپارکر29ساله
چهارشنبهگذشتهوپسازرســیدگیبهپروندهاشدردادگاه
ازسویاعضایهیأتمنصفهمستحقمجازاتاعدامشناخته
شــد.بهاینترتیبدادگاهحکماعداماوراصادرکرد.رنهپارکر
درسال2020دراوکالهامادستگیرشد.تنهاچندساعتبعداز
آنکهبهطرزهولناکیدوست2۱سالهاشبهنامریگانسمونزرا
باضرباتچاقودرخانهشاندرشهرنیوبوستونبهقتلرساندو

جنین8ماههویراازداخلشکمشسرقتکرد.
بهگفتهدادستانها،رنهتیلوراینجنایترابهایندلیلمرتکب
شدهبودکهنامزدشراازدستندهد.اوکهمیترسیدنامزدش
ترکشکند،بهدروغبهویگفتهبودکهبارداراستوقراراست

بهزودیصاحبفرزندشوند.
ویسپسشروعبهبازیکردننقشیکزنباردارراکردهبود.

دادستانهاتأکیدکردند:رنهتیلوریکبازیگرحرفهایاست.یک
جنایتکاربیرحم.اوحتیجشنتعیینجنسیتبچهاشرابرگزار
کرده،سونوگرافیجعلیتهیهکردهودراینستاگرامپستهایی
منتشرمیکردکههمهباورکنندبارداراست.حتیباگذشتزمان
وبااستفادهازپارچههاییکهزیرپیراهنشمیگذاشت،وانمود
میکردکهدورانبارداریسختیراسپریمیکند.تااینکهبعداز

گذشتچندماهتصمیمگرفتنقشهنهاییرااجراکند.
بهگفتهدادســتانها،تیلوردوســتیبهنامریگانداشت.زن
2۱سالهایکهمادردختری۳ســالهبودودورانبارداریاشرا
ســپریمیکرد.ریگان8ماههبارداربودکهتیلوربرایاجرای
نقشهنهاییاشسراغویرفت.اوریگانرادرخانهشانودرمقابل
چشماندختر۳سالهاشباضرباتمتعددچاقوبهقتلرساند.پس
ازآناقدامبهبیرونآوردنجنین8ماههازشــکمریگانکردو
لباسهایشراغرقخونکردتانقشبازیکند.اوبههمراهجنین
8ماههسوارماشینششدتابهبیمارستانبرودومدعیشودکه
بهطورناگهانیدچاردردزایمانشدهوبچهاشرابهتنهاییبه
دنیاآوردهاماوقتیبهبیمارستانرسید،جنین8ماههزندهنماند
وزمانیکهپزشکانتیلوررامعاینهکردند،هیچاثریاززایمان
دربدناوپیدانکردندوبهاینترتیبرازاینزنمخوففاششد.
اینجنایتباورنکردنیاستوهمهشواهدنشانمیدهدکهتیلور
هیچعالقهایبهبچهنداشتهوفقطمیخواستبااینکارنامزدش
راحفظکند.جلسهمحاکمهرنهتیلورماهگذشتهمیالدیبرگزار
شدودرآنجلسهدادستانعکسهاییازجنایتهولناکاین
زنرابهنمایشدرآوردکهنشــانمیدادباچهقساوتیدوست
باردارشرابهقتلرساندهاست.درپایانمحاکمه،قضاتدادگاه
اینزنرامجرمتشــخیصدادندوبهاینترتیبتصمیمگیری
دربارهمجازاتاوبههیأتمنصفهواگذارشد.چهارشنبهگذشته
هیأتمنصفهدورهمجمعشدندتادربارهمجازاتحبسابدیا
اعدامتیلورتصمیمبگیرند.مذاکراتآنهاکمترازیکساعتبه
طولانجامیدوباتوجهبهجنایــتهولناکیکهمتهممرتکب
شدهبود،همگیآنهارأیبهاعداماینزندادندوبهاینترتیب
رنهتیلوربهزندانمنتقلشدتاپسازطیمراحلقانونیحکم

اعداماواجراشود.

درخواست قصاص 
برای قاتل دختر 3ساله 

عاملاصلیگروگانگیریمرگباردختربچه۳ســالهدیروزدر
حالیبرایتحقیقبهدادســرایجناییتهرانمنتقلشدکه

خانوادهمقتولخواستارقصاصبرایاوشدهاند.
بهگزارشهمشهری،تحقیقاتدراینپروندهازروزدوازدهم
آبانماهوزمانیآغازشدکهزوجیافغانبهادارهپلیسرفتندو
خبرازربودهشدن2فرزندخردسالشاندادند.بررسیهانشان
میدادکه2زنبامعرفیخودبهعنوانخیروبااینادعاکهقصد
خریدکفشولباسبرایخواهروبرادر۳و5سالهدارند،آنهارا
ربودهوبرایآزادیشانیکمیلیاردتومانخواستهاند.درحالی
کهتحقیقاتادامهداشت،پیکر2کودکخردسالدربوستان
والیتپیداشد.دختر۳سالهجانباختهبودامابرادر5سالهاش
زندهبودوبهبیمارستانمنتقلشد.درادامه2خیرقالبیکه
2خواهر۱5و۱8سالهبودنددستگیرشدندوگفتندکهمادرشان
طراحنقشهگروگانگیریبودهاست.آنهامدعیشدندکهوقتی
مادرشانبرایهواخوریبهپارکمیرفتهمادربچههارادرآنجا
دیدهواززبانویشنیدهکهوضعیتمالیخوبیدارندوبرای
همیننقشهربودنبچههایاینزنواخاذییکمیلیاردیاز
آنهاراکشیدهاست.یکیازآنهاگفت:پسازآدمربایی،ازآنجا
کهبچههابیتابیمیکردند،مادرمانآنهاراکتکزدوبهآنها
ترامادولومتادونخوراندوهمینباعثمرگدختربچه۳ساله
شد.ماهمازترسپیکرهردویآنهارادرپارکرهاکردیم.در
اینشرایطمادرمتهمانبهاتهامقتلعمدیبازداشتشد.در
ادامهاولیایدمکهپدرومادرکودکفوتشــدهبودند،راهی
دادسرایجناییتهرانشدندوبرایعاملاصلیگروگانگیری
درخواستقصاصکردند.ازسویدیگرعاملاصلیآدمربایی
دیروزبرایتحقیقبهدادســرایجناییتهرانمنتقلشدکه
دربازجوییهاگفت:مننهبچههاراشــکنجهدادمونهبهآنها
ترامادولومتادونخوراندم.فقطدوسهنوبت،یکچهارمقرص
کلونازپامرابهبچههادادمتاراحتبخوابندوبهانهمادرشــان
رانگیرنداماناگهانحالهردویآنهابدشــدکهمنبهشدت
ترسیدموازدخترانمخواستم،پیکرآنهارادرپارکرهاکنندتا
مردمآنهارابهبیمارستانبرسانند.اینزنباقرارقانونیبازداشت

شدهاستوتحقیقاتدراینپروندهادامهدارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه بی تفاوتی پسر پس از ناپدید شدن پدر، اسرار جنایت را فاش کرد

اسرارناپدیدشــدنمردثروتمندپسازگذشت2ماهبا پلیس
بازداشتپسراوفاششد.آگاهی

بهگزارشهمشهری،یکممهرامسالزنیجوانبهاداره
چهارمپلیسآگاهیتهرانرفتوخبرازناپدیدشدنپدر65سالهاشداد.
ویگفت:پدرمدرکارخریدوفروشملکاستوآخرینباربرایانجامیک
معاملهکاریازخانهبیرونرفت،امادیگربرنگشت.اوومادرمازهمجدا
زندگیمیکنندواحتمالمیدهماتفاقشومیبرایپدرمرخدادهاست.

کشف لکه های خون
پسازاظهاراتاینزن،تیمیازکارآگاهــانادارهچهارمپلیسآگاهی
تهرانبراییافتنردیازمردناپدیدشــدهواردعملشدند.بررسیهای
اولیهحکایتازاینداشتکهمردمیانسالآخرینبارباپسرشقرارمالقات
داشــتهتاباهمبرایمعاملهزمینبهاطرافتهرانبروند.بههمیندلیل
مأمورانسراغپســرویرفتند،امااومیگفتکهآنروزقرارشانکنسل

شدهواطالعیازسرنوشتپدرشندارد.
درادامهمأمورانبهمحلزندگیمردگمشــدهرفتندکهباغویالییدر
اطرافتهرانبود.آنهادرداخلویاللکههایخونکشفکردندواحتمال
اینکهمردگمشدهبهقتلرسیدهباشد،قوتیافت.آثارخوننهتنهاداخل
خانهکهرویصندلیماشینپژویمردگمشدهکهدرحیاطباغویالبود
نیزبهچشممیخورد.باارسالآثارخونبهآزمایشگاهجناییمعلومشد
کهلکههایخونمتعلقبهمردگمشدهبودودیگرشکیباقینماندکهاو
قربانیجنایتشدهاست.حدود2ماهازاینماجرامیگذشتودراینمیان
خونسردیوعدمپیگیریپروندهازسویپسرمردگمشدهموجبشدکه
خواهرشبهاومشکوکشود.باشکایتاینزنازبرادرش،ویچهارشنبه

گذشتهبازداشتشدودربازجوییهابهقتلپدرشاعترافکرد.

افساد فی االرض برای عامالن شهادت جوان بسیجی
اعتراف عکاس فریبکار به قتل دخترجوان کیفرخواست 11 متهم پرونده صادرشد

9روزپسازدرگیریهایخونیندر
کرجکهبهشهادتیکیازبسیجیان
حافــظامنیــتمنجرشــدهبود،
پرونده۱۱نفرازعامالناینحادثه
باصدورکیفرخواستبهاتهامافساد
فیاالرضبهدادگاهانقالباسالمی

فرستادهشد.
بهگزارشهمشــهری،اینبسیجی

شهیدکهسیدروحاهللعجمیاننامداشت،روز۱2آبان
ماهامسالدرجریاندرگیریهایخیابانیدرمحدوده
کمالشهرکرجبهشهادترسید.ســاعتیپسازاین
حادثهتلخبودکهفیلمهایایــندرگیریوتصاویری
ازبسیجیشهیددرشبکههایاجتماعیمنتشرشد.
اینتصاویرلحظهضربوجرحگروهیجوانبسیجی
رانشانمیدادوبازنشرآندررسانههاوفضایمجازی
بهشدتافکارعمومیرامتاثرکرد.بهدنبالاینحادثه

شماریازمتهمانپروندهبازداشتشدند.
حســینفاضلیهریکندی،رئیسکلدادگســتری
اســتانالبرزگفت:دراینجنایت،اغتشاشــگرانبا
حملهومحاصرهاینبســیجیحافظامنیتکهبدون
سالحدرحالکمکجهترفعانسدادبزرگراهوعبور
ومرورخودروهابوده،ضمنپارهکردنپیراهنولخت
کردنوی،جراحاتوضرباتمتعددیباچاقو،پنجه
بوکس،ســنگ،مشتولگدبهقســمتهایمختلف
پیکرمطهرویواردکردهوحتیبرخالفهمهاصول
انسانیدراقدامیشبیهبهرفتارداعشیها،پیکربرهنه
ونیمهجانویرارویآسفالتخیابانومیانخودروها
بهوضعفجیعیمیکشــیدند. اوادامهداد:باپیگیری
رئیسقوهقضاییهوصدوردستورویژهجهتتسریعدر

شناسایی،دستگیریومحاکمههمه
عواملدخیلدراینجنایتدرمرحله
نخستشناســاییعواملومسببین
اصلیاینجنایــتباکمکنیروهای
امنیتیدردســتورکارقرارگرفتو
درکمترینزمانممکن،عواملاین
حملهوحشیانهباتالششبانهروزی
همکارانمادردادسرایمرکزاستان
وسربازانگمنامامامزمان)عج(درادارهکلاطالعات

استانالبرزشناساییودستگیرشدند.
ویازصدورکیفرخواســتبرایمتهماناینپرونده
خبردادوگفت:حدودیکهفتهپسازشناســاییو
بازداشتمتهمان،تحقیقاتمقدماتیازآنهابارعایت
مقرراتقانونیانجاموبرای۱۱نفرکه۱0نفرمردویک
زنهستندازسویدادسرایعمومیوانقالبکرجقرار

جلببهدادرسیوکیفرخواستصادرشد.
ویبااعالماینکهکیفرخواســتایــنپروندهجهت
رسیدگیوصدورحکمبهشعبهاولدادگاهانقالباستان
البرزارجاعشدهاســت،ادامهداد:»افسادفیاالرضاز
طریقارتکابجرایممتعددعلیهامنیتکشوروحمله
بهماموریننیرویمقاومتبسیجوفراجاوجنایتعلیه
تمامیتجسمانیافرادکهموجباخاللشدیددرنظم
عمومیوناامنیدرکشورومنتهیبهشهادتبسیجی
حافظامنیت،ســیدروحاهللعجمیانشد«،»اجتماع
وتبانیبهقصدارتکابجرایمعلیهامنیتکشــور«و
»فعالیتتبلیغیعلیهنظامازطریقشــعاردادن،نشر
وبازنشــرمحتوایمجرمانهدرفضایمجازی«برخی
ازاتهاماتمتهماناســتکهدرکیفرخواســتقید

شدهاست.

مردعکاسکهپسازمرگمرموزدختری25ساله
بازداشتشدهبودواصرارداشتکهبیگناهاست،
سرانجامسکوتشراشکســتواسرارجنایترا

فاشکرد.
بهگزارشهمشــهری،تحقیقاتدراینپرونده
ازروزنوزدهمشهریورامسالشروعشد.آنروز
گزارشمرگمشــکوکدختریجواندریکی
ازبیمارستانهایپایتختبهقاضیمحمدتقی
شــعبانی،بازپرسجناییتهراناعالمشد.روی
بدنایندختر25سالهآثارکبودیوضربوجرح
دیدهمیشد،اماعلتمرگبهدرستیمشخص
نبود.درادامهتحقیقاتمشــخصشدکهدختر
جواننسترننامداشــتواهلیکیازشهرهای
جنوبیکشــوربود.بهگفتهخانوادهاش،نسترن
آخرینباربرایانجامکاریازخانهخارجشدهو
دیگربرنگشتهبود.آنهادراینمدتبهدنبالوی
بودندتااینکهیکیازدوســتاننسترندرتهران
باآنهاتمــاسگرفتوگفتکهدخترشــاندر
بیمارستانبستریاست.پسازآنعموینسترن
بهتهرانآمد،اماوقتیبهبیمارســتانرسیدکه
دخترجوانجانباختهبود.باایناطالعات،تیم
جناییبهتحقیقازدوستنســترنپرداختند.
ویگفت:نسترنمدتیپیشازمرگدرسایت
همسریابیباجوانیبهنامناصرآشناشد.اینمرد
بهدوستموعدهازدواجدادوبااینوعدهباعثشد
کهنسترنازخانهشاندرجنوبکشورفرارکندو
بهویالیناصردرشمالکشوربرود.ناصرخودش
راعکاسجازدهوباچربزبانیاعتمادنسترنرا
جلبکردهبود،امابهمحضرســیدندوستمبه
ویالیاودرشمال،ویرازندانیکردهبود.نسترن
قبلازمرگشبهمنگفتکهناصردراینمدتاو

بارشهایپاییزیروزهایگذشتهموجببروزسیالب

ایرانشهر
وآبگرفتگیدر۳استانایالم،خوزستانولرستان

شد.
ســازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمرپنجشنبههفتهگذشته
)۱9آبان(نســبتبهبارشبــاران،برفووزشبادشــدیددربرخی
استانهایکشورهشدارداد؛دراینهشداراعالمشدهبودکهمناطق
کوهستانیشرقوشمالشرقخوزستان،جنوبشرقلرستان،اکثر
نواحیدرچهارمحالوبختیاریوکهگیلویهوبویراحمد،غربوجنوب
اصفهانطبقپیشبینیهواشناسیتحتتأثیرپدیدههایجویبارش
شدیدباران،برفورگبارقرارخواهندداشتوبههمیندلیل،سازمان
امدادونجاتجمعیتهاللاحمرامدادگرانخوددراین5استانرابه
حالتآمادهباشدرآورد. بهگزارشهمشهری،گرچهاغلباستانهای
کشورروزجمعهراباآرامشنسبیازنظرشرایطجویسپریکردند،

اماایالمدرگیرسیالب،آبگرفتگیوخسارتهایناشیازآنشد.
مدیرکلستادمدیریتبحرانایالمبابیاناینکهبارششدیدبارانباعث
بروزسیالبدرمناطقمجاورسیلبندجنوبیشهربدرهوبروزخسارت
بهواحدهایمسکونیوتجاریشدهاستبههمشهریتوضیحمیدهد:
باتوجهبهاینکهعمدهبارشهایکبیرکوهبهسیلبندجنوبیشهربدره
میریزد،اینمسیلگنجایشحجمبارانرانداشت.طیاینبارندگی
آبواردمنازلومغازههاییکهارتفاعپایینترینسبتبهقسمتدیگر

شهرداشتند،شــدهبود.بهگفتهوی،خســارتهاییازجملهتلفشدن
2۱5داموآبگرفتگیوخسارت۱0واحدمسکونیومغازهگزارششده
است،امابررسیخسارتهابهویژهدربخشزیرساختوجمعبندیآنها

همچنانادامهدارد.

آب گرفتگی شدید در خوزستان
درخوزستانهمبارشهایپاییزیازروزپنجشنبهعالوهبرایجادمشکالت
تنفسیبرایشهروندان،درشهرستانباغملکموجببروزآبگرفتگی
شــد.معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمرخوزســتانبااشــارهبه
امدادرسانیبهاهالیاینمناطقمیگوید:امدادگرانهاللاحمربه90نفر
درباغملککهبراثربارششدیدبارانوآبگرفتگیدچارآسیبشدند،

امدادرسانیکردند. 

قطع راه ارتباطی در لرستان
استانلرســتاننیزطیروزهایگذشــتهباشــروعبارندگیهادچار
آبگرفتگیشدیدشــدبهطوریکهروزجمعه،اکثرمعابرشهرخرمآباد
آبگرفتهبودند.ســطحزیادآبدراکثرخیابانهایشهرموجبشدتا
دستگاههایخدماترسانبرایکمکبهخروجخودروهادرشهرمستقر
شوند.بارششدیدباراندرشهرستانمعموالنایناستانهمموجبقطع
راهارتباطیبرخیروستاهاشد.بخشدارمعموالندراینبارهمیگوید:پل
»مونه بنالر«اینشهرستاندرسیالب98تخریبشدوتاکنونتکمیل
نشدهاست.باایجادپلکنارگذرموقتدرکنارآنبرایرفتوآمداهالی
روستاایجادشــدهبودکهاینپلموقتبراثربارششدیدبارانتخریب

شدوهماکنونراهارتباطی۱400نفرقطعاست.سیدحبیباهللموسوی
میافزاید:همچنینراهارتباطیروستاهای»بنتومان«،»چمقلندر«،
»چمماهیالن«،»دروغزناب«و»مــورتمؤمن«باجمعیت400نفربر

اثرریزشکوهقطعاستکهحدود20خودرودراینراهگرفتارشدهاند.
طبقاعالممرکزملیپیشبینیومدیریــتبحرانمخاطراتوضعهوا،
امروز،یکشــنبه)22آبان(درجنوبیزد،کرمان،شمالوشرقفارسو
ارتفاعاتجنوبوغرباصفهانشــاهدبارشبارانگاهیبارعدوبرقو
وزشبادودرگلستان،خراسانشمالیوخراسانرضویبارشپراکنده

بارانخواهیمبود.

امدادرسانی به 156نفر 
رئیسسازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمرازامدادرسانیبه۱56نفر

متاثرازسیلوآبگرفتگیدر48ساعتگذشتهخبرمیدهد.
مهدیولیپوربابیاناینکهدرروزهایگذشــته5استانایالم،اصفهان،
خوزســتان،کهگیلویهوبویراحمدولرســتاندرگیربارششدیدباران
ووقوعسیلوآبگرفتگیشــدند،میافزاید:امدادگرانهاللاحمردر
۱۳منطقه)5شهر،6روستاو2منطقهعشایرنشین(بهشهروندانمتاثر،

امدادرسانیکردهاند.
ازمیان۱56نفریکهبهآنهاامدادرسانیشدهاست،بهگفتهولیپور،۱5نفر

بهمناطقامنمنتقلو۱5نفرنیزاسکاناضطراریدادهشدند.
رئیسسازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمرازفعالیت۱۱تیمعملیاتی
شامل68امدادگرونجاتگردرعملیاتامدادرسانیبهمتاثرانازسیلو

آبگرفتگیخبرمیدهد.

تصادفیکدســتگاهپرایدباوانتنیسان
درمسیرایرانشهر-سرباز،5قربانیگرفتو

۳مصدومبرجاگذاشت.
بهگزارشهمشــهری،ظهردیروز)شنبه(
بهپلیسراهجنوبسیستانوبلوچستان
خبررســیدکهدرجریانیــکتصادف

هولناکیکدســتگاهوانتنیسانبایک
پرایدبهشدتبرخوردکردهاست.دقایقی
ازاینحادثهگذشتهبودکهمأمورانپلیس
راهازیکسووامدادگراناورژانسوهالل
احمرازسویدیگرخودرابهمحلحادثه
درکیلومتر۷0مســیرایرانشــهر-سرباز

رساندندوامدادرسانیآغازشد.درهمان
بررسیهایاولیهمشخصشدکهبهدلیل
شدتاینتصادف5نفردردمجانخودرا
ازدستدادهاندو۳نفرنیزمصدومشدهاند
کهمصدومانبرایمــداوابهمرکزدرمانی

منتقلشدند.
درهمینحالسرهنگمصطفیکولزاده،
فرمانــدهپلیــسراهجنوبسیســتانو
بلوچســتانعلتوقــوعایــنحادثهرا

انحرافبــهچپوانتنیســانعنوانکرد
وگفت:ســرعتزیاد،انحرافوتجاوزبه
چپوسبقتازدالیلعمدهبروزحوادث
رانندگیدرجادههایجنوبسیســتانو
بلوچستاناستکهدراینموردانحرافبه
چپنیسانموجبوقوعاینتصادفشد.
ویبهرانندگانتوصیهکردکهازعجلهدر
سفرخودداریکنندوهر2ساعترانندگی،

حدود۱5دقیقهاستراحتکنند.

5قربانی در تصادف پراید با نیسان

ویاعترافکردکهپدرشرابرسراختالفاتیکهداشتندبهقتلرسانده
وپسازقتلجسدپدرشراداخلچاهآبیدرحیاطباغانداختهاست.با
اعترافوی،مأمورانادارهدهمپلیسآگاهیتهرانبههمراهآتشنشانان
راهیباغویالشدندودرعملیاتی۱2ساعتهجسدمقتولراازداخلچاه

۳0متریبیرونکشیدندوتحویلپزشکیقانونیدادند.

راشکنجهمیکرد،امادرنهایتتوانستازغفلت
اواستفادهوازویالفرارکند.اوپسازفراربهتهران
وخانهمنآمدووقتیدیدمحالشبداست،ویرا
بهبیمارستانبردمکهمتأسفانهجانشراازدست
داد.بااظهاراتدوســتنسترن،ناصرکهدریک
مشاورامالککارمیکرددستگیرشد.درگوشی
تلفنهمراهاوتصاویروفیلمهاییبهدستآمدکه
نشانمیدادویدرداخلویالیشنهتنهانسترن
بلکهدختراندیگریراهمشــکنجهمیکرده
است.اینمرداگرچهدربازجوییهااصرارداشت
کهبیگناهاست،امادرنهایت،اسرارمرگدختر
جوانرافاشکردوگفت:وقتینســترنقدمدر
ویالیمگذاشــت،مادهمخدرشیشهرادرآبمیوه
حلکردموبهاودادم.ویبعدازنوشیدنآبمیوه
حالشبدشدومنقصدکشتناورانداشتم،فقط
بهاوشیشهدادمکهسرحالشود،اماظاهرااین
کاربهقیمتجانشتمامشدهاست.بااعترافتازه
متهم،ویبهاتهامقتلبازداشتشدهوتحقیقات

دراینزمینهادامهدارد.

شهید عجمیان


